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   چکیده

  د یکه به درک رفتار خر  شودیم  وبمحس  یابی بازار  عون  نیاز موثرتر  ی کی  یکیالکترون  یابیامروز بازار  یایدر دندر  

حوزه مطالعه در    نیاز مهمتر  یکیمصرف کننده    دیفتار خرردرک وپیش بینی  کند    یمصرف کنندگان کمک م

وافزایش      ومزیت رقابتیشتریبه درآمد ب  یابیدست  یبه کسب و کارها برا  تیدر نهااست که    یابیبازار  لیتحل  نهیزم

وخدمات   کاال  م فروش  اکند.  یکمک  بررس  نیدر  به  ما  خربر  یکیالکترون  یابیبازار  ریتاث   یمقاله  مصرف    دیرفتار 

رسانه   یابیبازارو  ی امکیپ  یابیبازار  ،یلیمیا  یابیبازار  ریپژوهش قصد دارد تاث  نیبه طور خاص ا.  میپرداز  یکنندگان م 

  ی اب یکه بازار  دهد ینشان م  نیشیپ   ی هاپژوهش  یمطالعه مرور  ج ینتا  دی نما  یبررس  یمشتر  د یرا بر رفتار خر  یاجتماع 

  ر یتاث یرسانه اجتماع   ی ابیمصرف کنندگان دارد و بازار  د یرفتار خر  یرو  ی کم  اریبس  ریتاث  ی لیمیا  یاب یو بازار  ی امکیپ 

  ی انجیبا م  یاجتماع رسانه    ی ابیبازار  گر یدارد به عبارت د  کنندگانمصرف    دیرفتار خر  یرو  ی و مثبت  میمستق  ریغ 

 . دارد یمثبت ریمصرف کننده تاث دیرفتار خر یتعامل رو یگر

 

 رفتارخرید مصرف کننده ، یرسانه اجتماع  ی ابیبازار،  یامک یپ   یابیبازار  ی،لیمیا یابیبازارهای کلیدی: واژه 
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 ه مقدم 

            های منحصر به فرد دنیای امروز، وجود ارتباطات وسیع و گسترده   یکی از ویژگی ( اعالم کردند که  1395سعیدنیا وهمکاران )

که عصر نو را    چنان از جوامع پیشین متمایز ساختهراانسانی است.گسترش ارتباطات به ویژه ارتباطات الکترونیک، جامعه جدید

ها و وسایل ارتباط جمعی به عنوان   رسانهای    اند. در چنین جامعه  خوانده   ( اتیالع جامعه اط)و جامعه امروز را    (عصر ارتباطات)

برای افراد، فرصت استفاده از   وموبایل  داشتن دسترسی عمومی به اینترنت. میکنندعنصری کلیدی در ارتباطات، نقشی مهم ایفا  

اجت  رسانه موبایلی  ماعی  های  امکانات  میودیگر  فراهم  ع ارا  و  به  ال ورد  نیاز  بدون  دارد که  امکان وجود  این  افراد  برای  این  بر  وه 

 ( 2 :1397فیضی وغفاری آشتیانی،) .قاتهای حضوری با یکدیگر در ارتباط باشندمال

  ا یبه دن   زیمقاصد متما  ی, برا  گر ید  ی ترهااز بس  یاریمورد توجه قرار گرفت , بس  کم یو    ستیدر قرن ب  نترنتیا  نکهیبعد از ا

ایده اینترنت ابتدا در اواخر دهه ؛گردد  یآن برم  یساز  یو سپس تجار  نترنتیبه اختراع ا  تالیجید یابیتوسعه بازار  یاصل  یمبنا  آمد

  یاجتماع   هاصطالح رسان  200۴بر وب عرضه شد در سال    یمبتن  یکیپست الکترون  سیسرو  نیاول  1996در سال  عملیاتی شد و1960

که قبالً منحصر به    نترنتیبه ا  یارائه شد و روند دسترس  فونیآ   یتوسط گوش لیموبا  ژهیو  نترنتی مرورگر ا  2007مطرح شد از سال  

 ق ی از طر  نترنتیبه کاربران ا لیموبا  نترنتینسبت کاربران ا  2016بار در اواخر    نیاول  یشد برا  دهیکش  ل یو لپ تاپ به موبا  وتریکامپ

 :ستاستخراج شده ا ریاطالعات ز  نیت کره زمیجمع اردیل یم6/7از کل  201۸سال  یبر اساس آمارها  ؛کرد  دایدسکتاپ غلبه پ 
 نفر اردیل یم 13/5 : لیتعداد دارندگان موبا 

 نفر   اردیلیم ۴ :نترنتیکاربران ا 

 نفر   اردیلیم 2/3 : یکاربران فعال شبکه اجتماع 

 نفر  اردیلیم3 :یگوش قی تعداد کاربران فعال از طرف از طر

 ی هم برا  یاجتماع   ینفر کاربر دارند شبکه ها  اردیلیم  کی از    ش یب  نستاگرامیو ا  سبوکیمانند ف  ی اجتماع   یاز شبکه ها  یبرخ 

 یاجتماع  یبر شبکه ها یمبتن یو فروش محصوالت و خدمات و پرداخت ها دیخر یمحصوالت و برند ها و هم برا یمعرف غاتیتبل

ا م  ینترنتیو  اینترنت  درفزایش  ا   (36۸-369  :139۸عزیزی،)شودیاستفاده  های  تسرپلتفرم  با   یرفتار  راتییتغ  عیباعث  مرتبط 

تعامالت شدهعادتها  ,    ها تیفعال مشتر  دررییتغاست.و  میکند  یرفتار  فضا  ی ابیبازار  ی هاتیفعال  ها   سازمانتاایجاب  در  را    یخود 

 ( 512 :1،2020عمرواتیا) .کنند ایدوباره اح تالیجید
ارسال ایمیل، پیامک  بازاریابی مرتبط باموبایل زیرمجموعه ها گوناگونی دارد مانند بیان میکنندکه(2017)  2شریف و همکاران  

شبکه  از  استفاده  شیوههای   و  انواع  از  بازاریابی  های اجتماعی  برای  هستند   مورداستفاده  موبایلی؛موبایلی  در   بازاریابی  میتواند 

های شرکت در خصوصیترین مرکز تجمع پیامهای بازاریابی، یعنی    کوتاهترین زمان، به توسعه و ترویج محصوالت، خدمات و ایده 

  نیاز مهمتر  یکیمصرف کننده    دیفتار خروازطرفی درک وپیش بینی ر(۴0:139۸،ونصرپیلتن  )  دقیقا در جیب مشتری رسوخ کند

وافزایش    ومزیت رقابتیشتریبه درآمد ب   یابیدست  یبه کسب و کارها برا  تیدر نها است که    یابیبازار  لیتحل  نهیحوزه مطالعه در زم

علی الخصوص بازاریابی    یکی الکترون  یابیبازار  نهیزم  در  کنندگاندرک رفتار مصرف  بنابراین  .کند  یکمک م   فروش کاال وخدمات

  د یمصرف کنندگان را به خر  توانند یکه م  یعناصر  ریو تفس  یی ، شناسا  ل یاست که تحل  لیدل  نیبه هم  .مهم شده استموبایلی  

چه تاثیری بررفتارخریدمصرف  الکترونیکی  بازاریابی  بنابراین سوال اصلی تحقیق این است که  .است  یبپردازند ، ضرور  ازطریق موبایل

   کننده دارد؟

 
1 Omar& Atteya 
2 Shareef et al 
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 وادبیات پژوهش ینظر  ی مبان - 2

 

  1بازاریابی الکترونیکی - 1- 2
پلت فرم   تالیجید،بازاریابی  شود  یم  فیو فروش محتوا توص  دیبه عنوان خرو  است  یابیاز بازار  یدی نوع جد  تالیجیدبازاریابی 

  ی جستجو  یموتورها  غاتیتبل  غات،یوبالگ ها، تبل  ،یاجتماع   یشبکه ها  قیهدف از طر  انیبه مشتر  ییپاسخگو  یاست که برا  یدیجد

 ( 2021:1۸050، 2د ویجایانان).شود یاستفاده م  یکیالکترون تالیجید  یابیو بازار نیآنال

ایجاد و حفظ روابط با مشتریان از طریـق فعالیـتهـای بازاریابی اینترنتی عبارت است از  (بیان میکنند1390)سعیدی وهمکاران  

  :139۴مانیان وهمکاران،)کنـد  هنگـام بـرای تسهیل مبادله، محصوالت و خدمات به طوریکه اهداف طرفین معامله را برآورده    بـه

137) 

ها و    یتوان به عنوان حرکت عناصر مختلف استراتژ  یم راالکترونیکی  بازاریابی  (اعالم میکنند که  2012)3رضوانی وهمکاران 

که  دارد  ای  حوزه گسترده  یکیالکترون  ی ابیبازارتعریف کرد   نترنتیامانند  یو شبکه ا  یوتریکامپ  طی مح  کیبه    ی ابیبازار  ی ها  تیفعال

امابازاریابی   است  رهیو غ  نترانتیهمراه , ا  یهاتلفن،ایمیل الکترونیکی  ،مانند وب  ینترنتیا  یکاربرد یهابرنامه  ابزارهایی مانند  شامل

 ( 3۸7 :۴،2021کائور وهمکاران) میشوداینترنتی فقط وب و ایمیل الکترونیکی راشامل 

 

  5ی موبایلبازاریابی   - 2-2
فروش است که از    شبردی پ  یها  تیفعال  ا ی  غاتیتبل  ،یابیاز بازار  یشکل   یلیموبا  یابیکه بازار  دکنی(استدالل م2016)  6یی تانگادورا

  ی ارائه خدمات زمان  یبرا  میس  ی ب  ی ابیرسانه بازار  نیشودا  ی کانال تلفن همراه با هدف قرار دادن مصرف کنندگان انجام م  کی  قیطر

 : 2020،  7ترایوساچ  نایشود)شاه  یدهد، استفاده م   یکه محصوالت و خدمات را ارتقا م  یاطالعات شخص  ،به مصرف کنندگان  یو مکان 

بازاریابی موبایلی را می توان مجموعه ای از عملکردها دانست که به سازمانها کمک می کند تا با یک روش  درتعریفی دیگر(.56

ارتباطی و مرتبط از طریق هر دستگاه یا شبکه تلفن همراه با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند و با آنها درگیر شوند بازار موبایل  

  ، کارها  و  کسب  برای  را  آتی  اندازهای  دهدچشم  می  ارائه  همراه  تلفن  خدمات  کنندگان  تأمین  برای  پور،) عمدتا   :1۴00فرج 

  بازاریابی موبایلی به معنی معرفی برند/سازمان به طریقی است که در بستر گوشی( بیان میکنند که  2016)  ۸شانکاروهمکاران(6

ها بر روی این   های اجتماعی و وبسایت به راحتی در دسترس باشد. یعنی از طریق طراحی اپلیکیشن موبایل، شبکه های هوشمند

 (۴0 :139۸پیلتن ونصر،)ها قابل دیدن باشد گوشی

 

  9بازاریابی ایمیلی  - 1- 2- 2

 جادیا  یبرا  یغاتیتبل  یها  ام یپ   ایارتباط    یبرا  یا  لهیبه عنوان وس  لیمیاست که از ا  میمستق  یاب یبازار  ینوع  یلیمیا  یابیبازار

خود،    یقبل   ای   یفعل  انیبا مشتر  یفرد تجار  کیبا    وندیبهبود پ   شهدف    لیمیا  یها  امیپ   نتقالا.کند  یاستفاده م  نندگانیب  نیارتباط ب

 ( 122 :2020)عمرواتیا، است؛و صنعت تکرار یمشتر یارتقاء وفادار

 
1 E-marketing 
2 Vijayanand 
3 Rezvani et al      
4 Kaur et al 
5 Mobile Marketing 
6 Thangadurai 
7 Shahina & Sachitra 
8 Shankar et  al 
9Email Marketing  
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است که در ابتدا مورد استفاده    ی تالیجید  ی ابیبازار  یهاکی از تکن  ی کبازاریابی ایمیلی ی(اعالم میکند2005)  1اسچارل وهمکاران 

  یتجار  یهاشرکت  ها،ل یمیا اب   خاص در زمان مناسب است.  اریافراد بس  یهدفمند برا  ای   یسفارش  ی هاامیو شامل ارائه پ   ردیگیقرار م

 (121 : 2020عمرواتیا،) ن، یعالوه بر ا کاربر را برآورده کند   یازهای را ارسال کنند که ن ییهالیمیا توانندیم

  یرتجاریغ   ا ی  یتجار  امیپ   کیشود که در قالب    یشناخته م  یکیالکترون  ی ابیبازار  یاز ابزارها  یکیبه عنوان  بازاریابی ایمیلی  

ل ا  لی میا  قیاز طر  رندگانیگ  ستیبه  ابزارها  یکی  زین  خبرنامه.شود  یو خودارسال م  یآنها و بصورت دوره    لیمیا  بازاریابی  یاز 

م ا .شود  یمحسوب  بازار  ن یمطمئناً  بق  ی ابینوع  سا   ی ابزارها  هیمانند  توسط  شده  ها  ی ها  تیارائه  گسترده    ی اجتماع   ی شبکه 

 ( 130 :2022، 2سلیمان ).ستین

هدف   یها در حال حاضر شاخص مشتراز آن   یکی  رایز  شودیو عامل در نظر گرفته م  نی به عنوان موثرتر  یلیمیا  یابیبازار

 (3۸۸ :2021کائور وهمکاران ،)موثر است اریبه بازار هدف نه تنها ارزان است بلکه بس لیمیاکنون ارسال اخود را دارد 

 

  3بازاریابی پیامکی   - 2- 2- 2

است   ی ابیابزار بازار نیاس ام اس است که تنها شکل آفال  ی متن یها ام یپ   قیتلفن همراه از طر ی ابیاز اشکال عمده بازار یکی

  امیپ   انیمشتر  یبرند و محصوالت خود برا  غیتبل  یعمدتاً برا  یتجار  ی هاشرکت  ن، یشود. عالوه بر ا  ی استفاده م  ابانیکه توسط بازار

 ( 57 :2021،شاهینا وساچیترا ) کنندیکوتاه ارسال م 

ا  یک یدر    یامک یپ   یابیبازار دسترس  ابانیبازار  یهای استراتژ   نیاز  افراد  تک  تک  به  که  است  ارائه    دا یپ   ینهفته  با  تا  کنند 

 (1 :۴،2021سیراج وهمکاران).کنند لیوفادار خود تبد انیخود، آنها را به مشتر ازیخدمات مورد ن ایمحصوالت 

مصرف    قیتواند با توجه به مکان، زمان و عال  یکه م  یابزاربازاریابی پیامکی  (اعالم میکند که  2016)  5توپال اوغلووتککانات  

  ی استفاده م  یحفظ روابط با مشتر  یکوتاه برا  ام یو مؤثر است که از خدمات پ   عیسر  یابیابزار بازار  کی  نیاشود  یکنندگان سفارش

رساندن    یمقرون به صرفه برا  یبه عنوان روش  ابانیتوسط بازار  یامک یپ   یاب یبازار  ( بیان میکنند که2017)  6کرمهمتو  نیدی آ  .کند

نرخ    ی لیمیا  ی ابیمشابه مانند بازار  ی ابیبازار  یابزارها  رینسبت به سا پیامکی    بازاریابی   . شده است  یی به مصرف کنندگان شناسا  امیپ 

میتواند به صورت یک پیام استاندارد متنی باشد. برای فعال شدن این  پیامک    .(56. 2020شاهینا وساچیترا ،) داردشتریباز شدن ب

سرویس مشتری باید این نوع پیام رسانی را از طریق وب سایت، از طریق درخواست اشتراک ایمیلی و یا از طریق اپلیکشن تلفن  

وثر و مختصر میباشد زیرا پیامک همراه انتخاب کند. پیامک تکنیکی عالی برای دسترسی مستقیم به مشتریان به صورت سریع، م

 (۴2  :139۸پیلتن ونصر،) راهی سریع و موثر برای تعامل با مشتری است

 

  7تماعیاج رسانهریابی  بازا  - 3- 2- 2

به فرآیند جلب توجه مخاطبان در راستای اهداف تجاری از طریق شبکه های اجتماعی، بازاریابی شبکه های اجتماعی گفته 

 (165 :1399شاهی، )خدایاری وپنجه .می شود

محصـول  یرشـد سـطآ آگـاه یبـرا انیبـا مشـتر میارتبـاط مسـتق یبرقـرار یمنبـع اصـل یارتبـاط جمعـ یهاتیوب سا

 نسـتاگرامیا  سـبوکیماننـد ف  یاجتمـاع   یهارسـانه  یهـااز کانال  کیـهـر    یرو  توانـدیم  نیابـه برنـد هسـتند  یو حفظ وفـادار

 (3۸۸  :2021کائوروهمکاران،)انجام شود

 
1 Scharl et al 
2 Sulaiman et al  
3SMS marketing  
4 Siraj et al 
5 Tekkanat & Topaloglu 
6 Aydin & Karamehmet 
7 Social media marketing 
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های کاربردی مبتنی بر اینترنت است که   رسانه اجتماعی مشتمل بر گروهی از برنامه( بیان میکنند  2010)  1و هنلین نالپ اک

 ( 3 :1397فیضی وغفاری آشتیانی،) میکندامکان مبادله محتواهای تولید شده توسط کاربران را ایجاد 

  .بنابراینهای بازاریابی و تبلیغات استفاده میشوند  ای به عنوان بستری برای انجام فعالیت  های اجتماعی به طور فزاینده  رسانه

های اجتماعی طراحی کنند تا به طور مؤثر مشتری را به خود جلب کرده و آنها را به این    میتوانند تبلیغات را در رسانهها    سازمان

های    بنابراین .های خود ترغیب کنند  مطالعه با هدف شناسایی و آزمایش عوامل اصلی مرتبط با تبلیغات در رسانه، خرید مارک

 (2  :1۴01احمدنژاد مستی وهمکاران،)بینی کند پیش د خرید را اجتماعی انجام شده است که میتواند قص

 است : ذکر شده ریدر ز یاجتماع یهامهم رسانه یهاجنبه 

 شتریفروش ب یو شهرت برند به معنا یآگاه  شیافزا

 دهد  شیمحصول را افزا یوفادار تواندیبالقوه م انیبا مشتر میارتباط مستق

 کنند .  نییدهند و آن را به سطآ جستجو تع ش یخود افزا تیرا در وب سا  دهایتعداد بازد   توانندیکسب و کارها م

 :2021کائوروهمکاران،)بدانند  انیمشتر  یازهایدر مورد ن  شتریب   که  کند یکارها کمک م به کسب و  میمخاطب مستق  تیهدا         

3۸۸) 
 

 :مصرف کننده خریدرفتار  - 3- 2

  ی ندهایکند که فرآ  ی م  ییرا شناسا  دیاز رفتار خر  یمدل کل  کیرفتار مصرف کننده    قاتیتحق( اعالم میکند1997)  2جارونپا  

 را یمهم هستند ز  اریبس  ابیبازار  یطرح ها برا  نیا.دهد  ینشان م   د یخر  یریگ  م یمورد استفاده توسط مصرف کنندگان را در تصم

 ی نترنتیا دینسبت به خر دیاز نگرش، رفتار و قصد خر یمدل کنند  ینیب شیداده و پ  آیمصرف کننده را توض دیتوانند رفتار خر یم

ارائه    تیفیمانند ارزش محصول، خدمات با ک  یشاخص است که در چهار دسته کل  نیطرح شامل چند  نیا ارائه کرد  یبه طور کل

  دیخر تیکه فعال  ییرهایمتغ یبنددسته.شده اند یطبقه بند ن یآنال دیاز خر سکیو درک ر دیتجربه خر ت،یوب سا  قیشده از طر

است که    یمورد  نیاول  ینترنتیدرک شده کانال فروش ا  یها  یژگیومیشود  میتقس  یبه سه دسته کل  کنند،یم  تیرا هدا  نیآنال

محصول است که    یها  یژگی و و   تیوب سا  کیدوم    دسته.خدمات، اعتماد است  تیفیک  ت،یمز  ن، یآنال  دیتجربه خر  سک،یشامل ر

رحمان )استمصرف کننده    ی ها  یژگ یگروه و  نیمحصول است. و آخر  ی ها  ی ژگیو و  ت یسا  یها   ی ژگیو   سک،یاقدامات کاهش ر

 (3 :3،201۸وهمکاران

 

  تعامل - 4- 2

هستند که هدفشان    ین یآنال  یهاها و رسانهپلتفرم  ها،شنیکیاپل  یاجتماع   یهارسانه (بیان میکنند که  200۸)  ۴ریچتروکوچ 

  فیتعر  یاجتماع   طیمح  نیکه ا  یتعامل  تیهمه مطالعات در مورد اهم  .محتوا است  یگذارو اشتراک  هایتعامالت، همکار  لیتسه

اتفاق نظر دارند  یم نوآور  ی کیتعامل  (3  :5،2022)ریچ وبنازیچ  .کند  ارائه ها  سهیپلتفرم ها در مقا  نیا  یاصل  یها  یاز  وب    یبا 

 (2 :2022ریچ وبنازیچ، )است.  یقبل کیاستات

دل  ی اجتماع   یها  رسانه مقا2وب    تیفی ک  لیبه  رسانه ها  سهیدر  بهتر  ،یسنت  یبا  با مصرف    تیریمد  یبرا  یبستر  تعامل 

سوال،  دنیپرس  یبا فروشنده برا یمصرف کنندگان دوست دارند به صورت لحظه ا(معتقداست 2011) 6هالبیک کنندگان هستند.  

 
1Kaplan & Haenlein  
2 Jarvenpaa & Todd   
3Rahman et al  
4 Richter & Koch 
5Ric & Benazić  
6Hollebeek 
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است   یمحرک مهم در تعامل با نام تجار  کیدو طرفه    طارتبا  نیتعامل داشته باشند. ا  یاجتماع   یگفتن و تبادل نظر در رسانه ها

 ( 6  :2022ریچ وبنازیچ،)دهد یم لیو جوهر آن را تشک

 

 پیشینه پژوهشی  - 3
 

 پیشینه داخلی:   - 1-3

 پرداختند   بررسی عوامل مؤثر بازاریابی شبکه های اجتماعی بر رفتارخرید مصرف کنندهبه    (1399)  پنجه شاهی و  خدایاری

بر رفتار خرید    موثر  عواملبعنوان  تعامل  وجودبرنامه های سرگرم کننده  م تضمین،  الئ ع   ات و وجودالعکه محتوا و بروز رسانی اط

پرسنلاما وجود  شده است مصرف کننده معرفی   استفاده شده در شبکه های    ومتن   آدرس کامل فروشگاهها و مشخصات کامل 

بازاریابی در شبکه های اجتماعی در که  نشان دادند  وهمینطور دراین تحقیق  ندارد    بر رفتار خرید مصرف کنندهتاثیری  اجتماعی  

تبلیغات دهان به دهان الکترونیک می شود که این نوع از تبلیغات باعث می شود تا ارزش و اعتبار پیام بازاریابی  نهایت منجر به  

ت باشد و مشتریان جدیدتر بسیار ساده تر به تبلیغ شما اعتماد می کنند، از نمونه موفق ترین شبکه های  البسیار بیشتر از سایر حا

 رام اشاره نموداجتماعی موبایل می توان به اینستاگ

گری هویت    های اجتماعی بر قصد خرید با میانجی   فعالیتهای بازاریابی مبتنی بر رسانهبه بررسی تاثیر(1۴00شریفی ویزدانی)

نتیجه برای جمع اوری داده ها ازپرسش نامه استفاده شد  پرداختند    کنندگان  مصرف  اجتماعی، ارزش درک شده و رضایتمندی

های اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر هویت اجتماعی،    های بازاریابی مبتنی بر رسانه  فعالیت  یدهدکهبررسی این داده هانشان م

تأثیر مثبت و   بر رضایتمندی مشتریان  نیز  ارزش درک شده  اجتماعی و  ارزش درک شده و رضایتمندی مشتریان دارد. هویت 

  معناداری بر قصد خرید، قصد تداوم و قصد مشارکت دارد. همچنین فعالیتمعناداری دارند. رضایتمندی مشتریان تأثیر مثبت و  

 .های اجتماعی از طریق میانجیگری رضایتمندی بر قصد تداوم، قصد مشارکت و قصد خرید تأثیردارد  های بازاریابی مبتنی بر رسانه

ه به نقش میانجی نفوذ اجتماعی  های اجتماعی بر قصد خرید با توج  بررسی تأثیر محتوای رسانهبه  (1397فیضی وغفاری)

برای جمع اوری داده ها واطالعات ازپرسش    پرداختند  از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام  ،  با مشتریتعامل  اتی و  العهنجاری و اط

مستقیم و  های اجتماعی بر قصد خرید هم به صورت    محتوای رسانهنشان میدهد که  نتایج  شد    نامه ومنابع کتابخانه ای استفاده 

 .اتی و ارتباط با مشتری تأثیر مثبت دارد العهم با وجود سه متغیر میانجی نفوذ اجتماعی هنجاری و اط

برای جمع    پرداخت  نالینرابطه آمیخته های بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتریان فروشگاه های آ  به بررسی(1399عزیزابادی)

دو متغیر آمیخته   نرابطه مستقیم و معناداری بی رسی این داده هانشان میدهدکهاوری داده ها ازپرسش نامه استفاده شد نتیجه بر

 ست وجود داردیسازگار با محیط ز لدمحصویابی و قصدخریهای بازار

کننده حفظ مشتری در محیط های مجازی بر قصد خرید مشتریان    تاثیر عوامل تعیینبه بررسی    (1399عسگری وغالمی)

برای جمع اوری داده ها ازپرسش  پرداختند  موسسات توریستی    در  گردشگری با توجه به نقش خطرات ادراک شده در زمینه خدمات  

نتایج پژوهش نشان داد عوامل تعیین کننده حفظ مشتری در محیط های مجازی بر قصد خرید مشتریان  نامه استفاده شده است  

 .اثرگذاری معناداری دارند در زمینه خدمات گردشگری با توجه به نقش خطرات ادراک شده

برای جمع اوری پرداختند    الینهای اجتماعی بر رفتار مشتریان آن   بررسی اثرات بازاریابی رسانه به    (1397دشتی میرزایی)

های اجتماعی، اثربخشی فعالیت در    ای در بازاریابی رسانه  نتایج نشان داد که رویکردهای رابطهداده ها ازپرسش نامه استفاده شد  

تأثیر مثبت و  نالین های اجتماعی بر رفتار مشتریان آ های بازاریابی رسانه های اجتماعی و پویایی رقابت در فعالیت بازاریابی رسانه

 معناداری دارد

تبلیغات در رسانه تأثیر ویژگیبه بررسی  (1۴01)وهمکاران  احمدنژادمستی بر تمایل به خرید مشتریانهای  اجتماعی   های 

ای و روش میدانی با استفاده از پرسشنامه استاندارد صورت گرفته  ات در این پژوهش به صورت کتابخانهالع ری اطگردآوپرداختند 
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جویان بر قصد خرید تأثیرمستقیم دارد، تعامل بر قصد خرید تأثیرمستقیم دارد،   انگیزه لذتمیدهد که   نتایج بررسی نشان است

مستقیم دارد، آگاهی بخشی بر قصد خرید تأثیر مستقیم دارد، عادت بر قصد خرید تأثیر  عملکرد مورد انتظار بر قصد خرید تأثیر  

مستقیم دارد، تعامل بر انگیزه لذتجویان تأثیر مستقیم دارد، تعامل بر عملکرد مورد انتظار تأثیر مستقیم دارد، ارتباط درک شده بر  

قصد خرید تأثیر مستقیم دارد، آگاهی بخشی بر عملکرد مورد انتظار عملکرد مورد انتظار تأثیر مستقیم دارد، ارتباط درک شده بر  

 . تأثیر مستقیم دارد
 

 پیشینه خارجی:  - 2- 3

 S-O-R  میبر اساس پارادا خرید مصرف کننده به بررسی تاثیرتعامل دراینستاگرام بررفتار(2022) ریچ وبنازیچ

کردن«،    کیمانند »ال  نستاگرام،یتعامل در افاکتور  نتیجه نشان میدهدکهها با استفاده از پرسشنامه به دست آمد  داده  پرداختند

  د یتعامل با .شود  ی از برند نم  ی منجر به آگاه  یکند و حت  ینم  ق یرا تشو  د یپست ها، رفتار خر  یکامنت گذاشتن، به اشتراک گذار

  یبر آگاه  یقابل توجه  ریاستفاده تأث  زهیانگ.لذت طلبانه و چه منفعت طلبانه  یها  زه یبگذارد، چه انگ  ر یفرد تأث یدرون   ی ها  زه یبر انگ

ودرمییابیم که بین تعامل ورفتارخرید مصرف  گذارد  یم  ریتأث  دیاز برند بر قصد خر  یآگاه.ندارد  دیبر قصد خر  یریاز برند دارد اما تأث

رفتار   چینداند، ه د یمف ای را سرگرم کننده  نستاگرامیا در تیفعال  نستاگرامیاگر کاربر اکننده رابطه معنادار غیر مستقیم وجود دارد.

خود با چالش ها، مسابقات    یتوانند از تعامل فالوورها  ی م  یتجار  ی ها  ل یروفاپ .از فرد در رابطه با برند وجود نخواهد داشت  یمثبت

رفتار    زهیاز برند و غر  یآگاه   ش یبه افزا  نها یا  همه.خود کمک کنند  یبه منافع اقتصاد  جهیکنند و در نت  تیو سواالت مختلف حما

دارند،    یاجتماع   یدر شبکه ها  یتجار  نهیتقاضا را در زم  نیشتریپوشاک که ب  یبرندها  یبرا  ژهیبه و   یتیفعال  نیچن.کند  یکمک م

 .دارد  تیاهم

پرداخت  (2021)1طشتوش  بررفتارخرید مصرف کننده  اجتماعی  تاثیررسانه  بررسی  نشان میدهدبه    ی رسانه ها  که نتیجه 

خر  یاجتماع  رفتار  تأث  د یبر  کننده  ب  که   ی عامل  نیرگذارتریتأث.گذارد  ی م  ریمصرف  خر  یاجتماع  یهارسانه  نیرابطه  رفتار    د یو 

پس    ی شناخت  یو ناهماهنگ  نی در طول تراکنش آنال  نانیبا کاهش عدم اطم  یتعامل  عناصر  تعامل است  گذارد،یم  ریکننده تأثمصرف

  ازبین رسانه های اجتماعی    کنندگان مصرفطبق مطالعات مشخص شد    نیهمچن د.کنن  یکمک م  یاز آن، به تجربه مثبت مشتر 

،عالوه برموارد ذکرشده چون استراتژی داردکننده  مصرف  دیرا بر رفتار خر  ریتأث  نیشتریو ب  نندکیاستفاده م  بوکسیاز ف  شتریب

 قیمتی مستقیما بر رفتارخرید مصرکننده تاثیردارد

 دراین تحقیق نشان دادندکه پرداختند  نیآنال  دیمصرف کننده نسبت به خر  دیرفتارخربه بررسی    (2018ان)رحمان وهمکار

 کثر ،وهمینطورادکننیم  دیخر  ن یانواع محصوالت و خدمات موجود، به صورت آنال  یدر زمان، و برا  ییجوصرفه  یکنندگان برامصرف

  یم  آیرا ترج  لیهنگام تحو  ینقد  نهیپرداخت آنها گز  ستمیس  یکنندو براپرداخت هستند    ستمیس  تیمصرف کنندگان نگران امن

اطالعات  دارانیخر اکثر کنندیم هیبه عنوان مبناتک متیق عاملعمدتاً بر آنها متفاوت است نیآنال دیآنها از خر یکل تیو رضا.دهند

کنند که توسط دوستان و خانواده با دنبال کردن ارتباطات دهان به دهان آنها دنبال    ی م  افت یبوک در  س یف  غات یرا عمدتاً از تبل

 .است نیآنال دارانیخر یعوامل برا  نی، بدترمحصوالت  در لمس  یحال، ناتوان نیبا ا .شود یم

پرداخت وبرای کننده  مصرف  دیخر  یریگمیتصم  ندیبر فرآ  تالیجید   یاب یبازار  ریو تاث  تیاهم به بررسی    ( 2021)  ویجایاناند

  التیکه تما  یزمان   تالیجید  ی ابیبازار  جمع اوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است نتیجه بررسی این داده ها نشان میدهد 

و    انهیدرآمد ماه  نیمشخص شد که بوهمچنین  بردیمرا  سود    بیشترین  میگیرددر نظر  تیاولو  نیبه عنوان باالتر  را  کنندهمصرف

  تالیجیکانال د  قیمحصوالت مختلف از طر  دیخر  یبرا  یضرور  یافراد , امر  انهیماه  درآمد. رابطه وجود دارد  شدهی دار یمحصوالت خر

 دارند  تیرضا شوندیم یداریخر تالیجیکانال د قیکه از طر یمحصوالت از انیمشتر مشخص شد ودرنهایت .است

 
1 Tashtoush 
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وبرای جمع اوری پرداختندکننده در  مصرف  دیخر  یریگمیتصم  ند یبر فرآ  تالیجید  یابیبازار  ریتاث  به بررسی( 2020)  اتیا عمرو

از پرسشنامه استفاده شده است نتیجه بررسی این داده ها نشان میدهدکه    د یخر  ماتیبر تصمباال ومثبتی    ریتاث  لیمیاداده ها 

کننده در مرحله مصرف  یهایریگمیبر تصم  ی منف  ریتأث  اطالعات داردبدست اوردن  و     دیکننده در دو مرحله  پس از خرمصرف

  د یخر  یریگمیتصم  ندیتمام مراحل فرآبر  یمنف  ری، تاث  تالیجید   یابیکانال بازار  کیهمراه به عنوان    تلفن.دارد  دیخر  یریگمیتصم

 کننده دارد مصرف

ورانجیت  بررسی  (2016)1محالکسمی  دیجیتال  به  بازاریابی  پرداختندبتاثیر  خریدمشتری   طر  نیا   رتصمیم  از    ق یمطالعه 

  ت یصالح  رغمیعل  تالیجید  یدهد که افراد آگاه به کانال ها   یمطالعه نشان م   نیا.پاسخ دهنده انجام شده است  50از    ینظرسنج

برا  تالیجید  یخود کانال ها  یلیتحص ای  ماهانه    درآمدو دهند  یم  آیترج  یهر نوع محصول  دیخر  یرا  رابطه نقش عمده  دراین 

که  نشان دادمطالعه    نیا  البته  و کنند  یداریخر  تالیجید  یهاکانال  قیاز طررا  ی کیالکترون  یکاالها  دهند یم  آیاکثر مردم ترجندارد

باعث    احتیر  یکاالها  یبرا  غاتیموثر تبل  یدسترسزیاد شده است    مردم   انیدر م  تالیجید  یهاکانال  قیاز طر  یراحت  یکاالها  دیخر

 ی داریخر  تالیجید  یکانال ها  قیکه از طر  یاز محصوالت  انیمشتر.شود  ی م  تالیجید  ی کانال ها  قیفروش آن کاالها از طر  شیافزا

  مطالعه .شود  یمحسوب م  یمشتر  دیخر  یریگ  میدر تصم  تالیجید  ی رشد کانال ها  یبرا  ینشانه مثبت  ن یهستند و ا  یکرده اند راض

  کینزد  نده یاما در آ  ،تاثیرگذار نیست  محصول  کی  د ینسبت به خر  ینظر مشتر  رییدر تغ  یتالیجی د   یهاکانال  دهدیحاضر نشان م 

 . مشهود است انیمشتر نیدر ب تالیجید  یتوجه به کانال ها رایگذارد ز یم ریتأث یمشتر  دیبر نظر خر تالیجید یکانال ها

  یمطالعه بر اساس داده ها  نیاپرداختند  بررسی تاثیربازاریابی الکترونیکی برتصمیم خریدمشتریبه  (2021)  و همکاران  کائور

که بین بازاریابی الکترونیکی وتصمیم خرید مشتری رابطه وجود دارد    نتیجه بررسی این داده ها نشان میدهد   است  هیو ثانو  هیاول

مثل جامعه    یادیز  عواملومعتقد هست که  رابطه وجود دارد  نیز  هاماهانه آن  یهانهیکننده و هزمصرف  دیرفتار خر  نیبوهمینطور  

قرار ندهد    ر یتاثرا تحت  دیمستقل رفتار خرممکن است به طور    که وجود دارد  ره یو غ   ی اجتماع   یها ، رسانه  ی ، خانواده ، سبک زندگ 

وهمینطور معتقد  .دهندیقرار م  ریتاثمصرف کنندگان را تحت  دی، رفتار خر  ندیآیبا هم م   یقو  اریبس  یروین  کیهمه با    ی، اما وقت

 ت یاحساس امن  ن یآنال  ی هاتا نسبت به پلتفرم  دهند یم  یادی ز  تیپرداخت اهم  یهاپلتفرمبه سادگی استفاده از    مردم است که  

مرتبط با پلت فرم آگاه هستند، در هنگام استفاده از پلت فرم احساس  یکه از نکات فن یآن دسته از مصرف کنندگان   درنتیجهکنند

 خواهند کرد تیامن

فروش    ن یآنال  وهیاست و شغول بزرگ شده  ک یبه    لیتبد یکیکه پلت فرم تجارت الکترون  دهدیمطالعه نشان م   نیاهمچنین  

 . فروشندگان باشد یبرا نهیهزصرفه و کمبهمقرون  یاستراتژ کی تواندیمحصوالت م

از ش  نیهمچن ا  19-ید وکوریگهمه  یماریب  وعی، در طول و بعد  ب  یاستراتژ  نی ،  برا  ن یترشیثابت خواهد کرد که    ی سود 

 ک ی به روش استراتژ  ن یاگر پلت فرم آنالوهمچنین به این نکته پی بردند که  بهره برده اند  یاجتماع   ی هارسانهاز  ی است کهفروشندگان 

درآمد به   شیکه افزا ییاز آنجاو. آوردیشرکت به ارمغان م یمهم , حداکثر درآمد را برا ی, با توجه به تمام پارامترها رودیبه کار م

برخوردار   یمشخص  تیاز اهم  ی و برندساز یدر هنگام برندساز  ی استراتژ  ن یا  نیکند، بنابرا یشرکت عمل م   ک ی  یی عنوان هدف نها

 .است

وبرای جمع اوری داده ها از پرسشنامه پرداختند  مصرف کننده   دیو رفتار خر  ن یآنال  یابیبازار  به بررسی(2015)2کوالپو  و  لیگابر

  گذاشته استریمصرف کننده تأث دیخر ماتیبر تصم  نیآنال یاب یکه بازار  میدهداستفاده شده است نتیجه بررسی این داده ها نشان 

 دیو رفتار خر  نترنتیا  تیامن  نیب  نیمچن.هوجود دارد  یرابطه معنادار  نترنتیا  رساختیمصرف کننده و ز  دیخر  ماتیتصم  نیبو  

  اریبس  ی را به عنوان مسائل آن  انجام   ند یتراکنش و فرآ  تیبالقوه امن  ن یآنال  دارانیکه خربه این صورت  مصرف کننده رابطه وجود دارد

 
1 Mahalaxmi & Ranjith 
2 Gabriel & Kolapo 
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از ق  یضرور نظر م  یاطالعات کل  ایمحصول    متیتر  م  رندیگ  یشرکت در  باعث  برا  رفشود مص  یکه  از   یریجلوگ  یکنندگان 

 محتاط تر باشند  یکالهبردار

ایمیلی   (2017)1ن افتخاروخا تاثیربازاریابی  پرداختندنتایج  به بررسی  آنالین  رفتار خریدمشتریان  موبایلی برروی  وبازاریابی 

  ابانیاقدامات، بازار  نیا ازکه با استفاده مؤثر یمعن نیمثبت داشتند، به ا ریمصرف کننده تأث دیبر رفتار خر ریمتغ دوهر نشان دادکه

مصرف   دیبر رفتار خر  یلیمی ا  یابیبازار  تاثیر  حال  نیا  با.دهند  شیانجام شده توسط مصرف کنندگان را افزا  یدهایتوانند خر  یم

مهم   ریغ   یها لیمیشوند و ا ی خوانده م تیها بر اساس اولو لیم یکه ا لیدل نیعمدتاً به ا  کمتراز بازاریابی موبایلی می باشدکننده 

وهمچنین  رندیگ  یتوجه قرار نم  دهدفمند مور  یها  لیمیا  نیا  لیدل  نیشوند که به هم  یهرزنامه ارسال م  ایناخواسته    یبه پوشه ها

و به   کنندیاستفاده م  لیمی از ا  یکنندگان کمترمصرف  ،ی لیموبا  یابیبا بازار  سهیارتباط هستند و در مقا  تریاشکل حرفه  هال یمیا

که مشخص شد   ی انجام شده  نظرسنج   طبق  نیهمچن.هستند  لیمیا  یشگیدارند که کاربران هم  یکمتر  انیتعداد مشتر  لیدل  نیهم

   .اعتماد ندارند  کنندیم افت یدر نگیمارکت لیمیا قیکه از طر  یمردم به اطالعات

  انیمشتر  دیمصرف کننده و رفتار خر  ی در مورد نگرش ها  ی لیموبا  یاب یابتکارات بازار  به بررسی(2021)  ترایساچو  نایشاه

  ل یموبا  شنیکیاپل  یابیمشخص شد که بازاربدست آمده    جینتازا   پرداختند برای جمع آوری داده ها ازپرسشنامه استفاده شدجوان  

و رفتار    لیموبا  شنیکیاپل  یاب یبازار  نیبر رابطه ب  ی انجیبر نگرش مصرف کننده است و نگرش ها به عنوان عامل م  رگذاریرسانه تاث

  ، ستین  دینگرش مصرف کننده و قصد خر یبرا رگذاریتأث یابیابزار بازار کی ی امکی پ  یابیبازار اماکنند  یم  مصرف کننده عمل دیخر

ها عنوان    ینگرش  به  کننده  م  کیمصرف  ببر  یانجیعامل  خر  نیرابطه  و    دیرفتار  کننده  پیامکیابیبازارمصرف  نم  ی    یعمل 

دربازاریابی پیامکی پیام های تبلیغاتی بدون اجازه کاربران  روی تلفن همراه مصرف کنندگان ارسال میشودهمین عامل سبب .کند

 آزاردهنده باشد وموجب کاهش جذابیت این نوع بازاریابی میشودمیشود این نوع بازاریابی برای مصرف کنندگان 

 

 نقدوبررسی  - 4

 این مطالعه بر بررسی تاثیربازاریابی الکترونیکی بررفتارخرید مصرف کننده متمرکز هست

  ی ضیف؛  1399  ، یزآبادیعز).   مصرف کننده را فرض کرده اند   دی و رفتار خر  یکیالکترون  یابیبازار  نیرابطه مثبت ب  کیمطالعات    شتریب

 (  2017 ،افتخار و خان؛ 2021،وش طشت ؛1۴01 ،وهمکاران ی نژاد مست یاحمد؛ 1397 ،یی رزایو م  یدشت ؛ 1397، یو غفار

مصرف کننده    دیرفتار خر  و  ی لیموبا  یاب یبر بازار  ینتمب  ی کیالکترون  یابیبازار  نیب  کندیما مطالعه وجود دارد که مشخص ما

 ( 2020، اتیاعمرو ) دارد وجود  یمنف ریتاث

و    یاریخدا)  انددهیمصرف کننده به اتفاق نظر رس  دیو رفتار خر  یکیالکترون  یابیبازار  نیب  میمستق  رغی  رابطهکثر مطالعات  ا

 ، و همکاران ینژاد مست یاحمد؛ 1397 ،ییرزایو م یدشت؛ 1399 ،یو غالم یرگعس؛ 1۴00 ،یزدانیو  یفیشر؛ 1399 ،یشاهپنجه 

همکاران  کائور؛  1۴01 کوال  لیگابر؛  2022  بنازیچ، و  چیر؛  2021  ،و  ویجایاناند،2021طشتوش،  2015،پوو  شاهینا  2021؛  ؛ 

              (2021وساچیترا،

مصرف کننده را ذکر کرده    دیو رفتار خر  یکیالکترون  یابیبازار  نیب  میهم وجود دارد که رابطه مستق  یحال مطالعات  نیما با اا

  م یرمستقیو هم به طور غ  می هم به طور مستق یکیالکترون یابیکه بازار داده شد نشان درمطالعه ای دیگراما( 1399 ،یزآبادیعز )اند

 (1397 ،)فیضی وغفاریباشد یموثر م همصرف کنند  دیرفتار خر یرو

  یبر رسانه ها  یمبتن  الکترونیکی  یابیبازاررابطه    نیب  یانجینگرش به عنوان عامل مکه  بیان میکنند  (2021)  ترایساچ  اونیشاه

رفتار    یو نگرش هم رو  گذاردیم  ریبر نگرش تاث  یصورت که رسانه اجتماع   نیباشد به ا  یمصرف کننده م   دیو رفتار خر  یاجتماع 

 انیر نظر مشترب  یکیالکترون  یکه کانال ها   کندیاعالم م(2016  )  تیو رانج  یالکسمحوجود م  نی باشد با ا  یمصرف کننده موثر م

 
1 Khan & Iftikhar 
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موثر   دیخر یبرا یبر نظر مشتر تالیجید یکانال ها کینزد ندهیکه در آ کندینکته را خاطرنشان م نیهرچند که که ا ستیموثر ن

 . باشد یم

مصرف    خریدو رفتار  یکیالکترون  یابیارباز  نیدر رابطه ب  ی انجیعامل م  کیمطالعات تعامل را به عنوان    برخی  حال  نیاما با ا 

و    یاحمد نژاد مست؛  1397  ی و غفار  یضیف؛   1399پنجه شاهی،و    یاریخدا)مطالعات مانند    نیاز ا  یکندکه بعض  یم  یکننده معرف 

که    دهدمی  نشان  (2021)  شتوشاماطرفتار مصرف کننده موثر هست    یرو  میاعالم کردند تعامل به طور مستق(  1۴01  ،همکاران

  یکمک م   یبعد از آن به تجربه مثبت مشتر  ی ختشنا  ی و ناهماهنگ  ن یدر طول تراکنش آنال  نانیبا کاهش عدم اطم  ی عنصر تعامل

 کند  

رفتار  مصرف کننده    یرو  میکند که تعامل به طور مستق  ی استدالل م  گونهنیو ا  گذاردیپا را فراتر م  (2022)  چیو بناز  چیر

  یصورت که تعامل بر رو  نی وجود دارد به ا  میمستق  ریمصرف کننده رابطه معنادار غ   دیتعامل و رفتار خر  نیبلکه ب  ستین  رگذاریتاث

  ت یاز برند موثر است و در نها  یبر آگاه  زهیو انگ  (انهیلذت جو  یا  یمنفعت طلب  زهیانگ  )گذارد  یم   ریتاث  از برنامهاستفاده فرد  زهیانگ

  دیبا  نستاگرامیا  یدهد که کاربر رسانه اجتماع   یهشدار را م  نیموثر واقع خواهد شد البته محقق ا  دیخر  از برند بر قصد  ی آگاه

 )و همکاران  ینژاد مست  یو سرگرم کننده بداند تا رفتار مثبت نسبت به برند داشته باشد و احمد  د یرا مف  یاجتماع   نهدر رسا   تیفعال

کند    یاعالم م   (1۴00)  یزدانیو    یفیشرالبته  باشد و    ی گذار م  ریتاث  دیبر قصد خر  انهیلذت جو  زهیمعتقد است که انگ  زین  (1۴01

 گذارد   یم  ریآنها تاث دیبر رفتار خر انیمشتر یتمندیرضا یگریانجی با م یکه رسانه اجتماع 

ف  یبعض مطالعات  موثرتر  سبوکیاز  عنوان  به  اجتماع   نیرا  کردند    یرسانه  همکاران  ؛ 2021)طشتوشاعالم  و    ،رحمان 

پنجه و    یاری خدا)  د ذکر کردن  ل یموبا  ی رسانه اجتماع   نیتررا به عنوان موفق  گرامنستایوجود دارد که ا  ه ای هم لبته مطالع(ا201۸

 ( 1399ی،شاه

ودراین باشدیم  روی رفتارخرید مشتری  عامل   نیبه عنوان موثرتر  یلیمیا  ی ابیمعتقد است که بازار  ( 2021)ر و همکاران  ئوکا

  یباال و مثبت  ریو به دست آوردن اطالعات تاث  دیدر دو مرحله پس از خر  یلیمیا  یابیبازار  (استدالل میکنند که2020راستا عمرواتیا)

 . دارد  یمنف ریتاث دیخر یریگ میدر مرحله تصمومصرف کننده دارد  دیخر ماتیبر تصم

چون   رند یگ  یها از طرف مصرف کننده به طور هدفمند مورد توجه قرار نم  لیمیمشخص شد که ا  گریمطالعه د   بااین وجوددر

اولو  لیمیا اساس  بر  م  تیها  ا  شوند یخوانده  هابه  مهم    ریغ   ی ها  ل یمیو  هرزنا  ی پوشه  و  م  مهناخواسته   ن یهمچن  شودیارسال 

  ی کنند اعتماد  یم   افتیدر  یلیمیا  یابیبازار  قیکه از طر  یمردم به اطالعات الته  کنند و    یه ماستفاد  لیمیاز ا  یکنندگان کمترمصرف

منجر به   تیدر نها  ی اجتماع   ی در شبکه ها  ی ابیبازار  (بااین وجود درمطالعه ای دیگر مشخص شدکه  2017  ،افتخار و خان)ندارند  

اعتماد    غاتیبه تبل  یاجتماع   ی در رسانه ها  دتریجد  انیمشتر  شودیباعث م  جهیشود در نت  یم   یکیدهان به دهان الکترون  غاتیتبل

نسبت به بازاریابی شبکه    یل یمیا  یابیبازارکه    کنند یاعالم م  (2017)فتخار و خان  (وهمینطورا1399ی،)خدایاری وپنجه شاه کنند

 تاثیر کمتری بر رفتارخرید مصرف کننده دارد. اجتماعی 

دارد و البته    یلیمیا  یابینسبت به بازار  یشتریخ باز شدن برن  یامکی پ   یابیاعالم داشت که بازار  (2021)  نا وساچیترایشاهالبته  

نوع    نیا  تیشوند موجب کاهش جذاب  یبدون اجازه کاربر ارسال م  یامکیپ   ی ابیدر بازار  امها ینکته را خاطرنشان کرد که چون پ   نیا

 یاما اثرگذار  شودی محسوب نم  دیبر قصد خر  یگذار قو  تاثیرابزار    کی  یامکیپ   ی ابیکرد بازار  ماعال  نیشده است و همچن  یابیبازار

 دارد یلیمیا یابینسبت به بازار یشتریب

راستا   ن یدر ا  باشدیگذار م  ریمصرف کننده تاث  خریدرفتار  یرو  ماًیکه مستقعاملی است    متی معتقد است ق  (2021)شتو ش  ط

حال مطالعه    نیکند اما با ا  ی م  هیبه عنوان مبنا تک  متیعامل ق  یکه مصرف کنندگان رو  کندیم  انیب  (201۸)رحمان و همکاران  

 دیرفتار خر  یرو  نترنتیا  تیمانند امن  یگرفته است و اعالم کرده که عواملکمرنگ درنظررا    متیعامل ق  یوجود دارد که اثرگذار

 (  2015 ،وکوالپو ل یگابر)مصرف کننده موثر است 
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ا  یمصرف کننده موثر م  دی رفتار خر  یرو  انهیاستدالل کرد که درآمد ماه  (2021ویجایاناند ) و   روئراستا کا  نیباشد و در 

 باشد  یمصرف کنندگان موثر م دیرفتار خر یاست که رو انهیماه  یها نهیهز نیدارد که ا  یاعالم م (2021 )همکاران 

عدم    لیاز دال   یکیمتفاوت است    ن یآنال  دیمصرف کنندگان از خر  ی کل  ت یکه رضا  کنندیم   انیب  (201۸)رحمان و همکاران  

تراکنش انالین   ستمیس  تیاکثر مصرف کنندگان نگران امن  نطوریباشد و هم  دیعدم لمس محصوالت هنگام خر  تواندیم  تیرضا

از طر  یاز محصوالت   انیمشخص کرد که مشتر(2021)ویجایاناند  هستند   رضا  یم  دیخر  تالیجیکانال د  قیکه  و  دارد    تیکنند 

هستند و در   یکردن راض یداریخر تالیجیکانال د قیکه از طر ی از محصوالت یان یمشتربیان کردند (2016) تیو رانج یالکسمحم

 ازکانال دیجیتال استفاده میکنند یهر نوع محصول دیخر

 

 نتیجه گیری   - 5

  ی کنند روش ها  یم   ی سع  یتجار  یرود، شرکت ها  یم   ش یپ   یباورنکردن   ی عصر فناور  کیکه جهان به سمت    یی آنجا  از

 ابند یگسترش تجارت خود ب یرا برا یدیجد  یابیبازار

م نقش  تعامل  به مطالعات مشخص شد که  توجه  ب  یگر  یانجیبا  رابطه  رسانه ها  یمبتن  ی کیالکترون  یابیبازار  نیدر    یبر 

رسانه   یابینسبت به بازار  یامک یپ   یاب یو بازار  یلیمیا  یابیکه بازاردریافتیم    نطوریو هم  مصرف کننده دارد  دیو رفتار خر  یاجتماع 

چون دربازاریابی  شود    یرفتار مصرف کننده محسوب نم  یرو  یگذار قو  ریبرخوردار است و ابزار تاث  یکمتر  تیاز جذاب  یاجتماع   یها

  ی مورد باعث آزردگ  نیو ا  شودیتلفن همراه کاربران ارسال م  یبدون اجازه کاربر بر رو   ی غاتتبلیوبازاریابی ایمیلی پیام های  پیامکی  

  ننرخ باز شد  م یافتیدارند هرچند که در  یکم  ارینرخ باز شدن بس  ی امکی پ   ی ابیو بازار  ی لیمیا  یاب یها در بازار  ام یشود و پ   یآنها م 

 باشد   یم شتریب  لیمینسبت به ا یامک یپ  غاتیتبل

بس  یاجتماع   هایرسانه   به حد  آن  زندگ  یادیز  اریو خدمات  تصم  ی در  تر  ماتیو  دارنداز جمله معروف  نقش  و   نیمردم 

 را نام برد نستاگرامیو ا سبوکیف توانیم  یاجتماع  یهاشبکه  نیموثرتر

تعامل    تیقابل  یدو رسانه اجتماع   نیا  نکهیدارند و با توجه به ا  تیفعال  یماع اجت  یدو رسانه ها  نیقدرتمند در ا یاکثر برندها 

 باشد   یمحبوب م  اریدر نظر مصرف کنندگان بساین دوشبکه اجتماعی    قابلیت سرگرمی دارند کند و   یمصرف کننده فراهم م   یرا برا

است که به علت   وبرند محصول  یو معرف غاتیتبل یبه خصوص برا ی اجتماع  یهاشبکه  نیترو محبوب نتریمعروففیسبوک 

 دارد تیفعال ی اجتماع  یشبکه ها نیدر اایرانی  یقو  یوجود برند ها  نیدارند با ا یکاربرد کمتر رانیبودن آن در ا لتریف

در آن روزانه در حال رشد   نیآنال  یباشد که کسب و کارهامی    رانیادر    یاجتماع  یشبکه ها  نیپر استفاده تر  نستاگرامیا

 دهند  ش یتوانند برند خود را به همه نشان دهند و فروش را افزا یها م  رکسب و کا نستاگرامیا قیاست از طر

مربوط    یهانه یهز  شودیخود باعث م  نیندارد ا  یادیبه بودجه ز  اجیاحت  نستاگرامیکسب و کارها در ا  تیفعال  نکهای  به  توجه  با 

محصوالت   یها  متیبا کاهش ق  جهیدر نت  ابدیها کاهش    نهیهز  یو وقت؛و فروش  غاتیتبل  نهیاعم از هز  ابدیبه محصوالت کاهش  

که مصرف    میافتیدر  نیشیشود چون با توجه به مطالعات پ   ی م  دی مصرف کنندگان به خر  قیامر موجب تشو  نیبود و ا  میمواجه خواه

  د یبر رفتار خر  ذارگ ریعامل تاث  کیبه عنوان    قیمتدهند و  یقرار م  تالیجیاز کانال د   دیخر  یکار خود برا  یرا مبنا  متیکنندگان ق

 د یدر رفتار خر  اریبس  متیکه عامل ق  میابیدر م  رانیکشور ا  یاقتصاد   طیبا توجه به شرا  نطوریشناخته شده است و هم  انیمشتر

 . باشد ی مصرف کنندگان موثر م

 

 پیشنهادات  - 6

 

 پیشنهاد پژوهشی   - 1-6
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 یابیبازار  نکهای  به  باتوجهکند    یفراهم م  نیآنال  انیمشتر  دیرفتار خر  نهیدر زم  ندهیمحققان آ  یرا برا  ای  هیمطالعه پا  نای

  نهیمثل به  کیالکترون  ی کانال ها  گرید   ریتاث  نده یمحققان در آ  شودیم  شنهادیپ   شودیم   میتقس  ی متعدد  یهابه شاخه  یکیالکترون

 ن یکنند و همچن  یرفتار مصرف کننده بررس  یرا رو  وبیوتیمانند    ی اجتماع   یو رسانه ها  تیسا  وب  ی ابیموتور جستجو و بازار  یساز

و حفظ    د یجد  انیها مانند جذب مشتر  ریمتغ  گرید  یرا رو  یکیالکترون  یانواع کانال ها  ریتاث  ندهیکه محققان در آ  شودیم  هیتوص

مصرف کننده برا انواع    دیرفتار خر  یرا رو  کیالکترون  یابیربازا  ریتاث  شودیم  شنهاد یپ   زیکنند و در انتها ن  یبررس  ی فعل  انیمشتر

 شود یو پوشاک بررس ییغذا عیصنا یبانک صنعت گردشگرجمله از  عیصنا

 

   یکاربرد  شنهادپی   - 2-6

پ   یلیم یا  یابینشان داد که بازار  ها افتهی مطالعه    نیندارند اما در ا  یچندان  یرگذاریرفتار مصرف کننده تاث  یبر رو  یامک یو 

  نایبرمصرف کننده موثر است    دیبر رفتار خر  بامیانجیگری تعامل  ی اجتماع   یبر رسانه ها  یمبتن  یکیالکترون  یابیکه بازار  میافتیدر

 شود یم شنهادیاساس پ 

 کاال و خدمات خود استفاده کنند غاتی تبل یبرا نستاگرامیالخصوص ا یعل ی اجتماع  رسانهکسب و کارها از  (1

 را ببرند   ینظرات کاربران بهره کافازکوشا باشند و  انیبا مشتر شتریدر ارتباط هر چه ب  نیآنال یکسب و کارها رانیمد  (2

 کار خود قرار بدهند تیرا در اولو انیبه مشتر ییپاسخگوکسب وکار ها  (3
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Abstract  

 

In today's world, e-marketing is one of the most effective types of marketing, which helps to 

understand the buying behavior of consumers.Understanding and predicting consumer buying 

behavior is one of the most important areas of study in marketing analysis, which ultimately helps 

businesses to achieve more revenue and competitive advantage and increase sales of goods and 

services.In this article, we examine the impact of e-marketing on consumer buying behavior. 

Specifically, this study aims to examine the impact of email marketing, SMS marketing and 

social media marketing on customer buying behavior.The results of a review of previous research 

show that SMS marketing and email marketing have very little effect on consumer buying 

behavior.Social media marketing has an indirect and positive effect on consumer buying behavior 

In other words, social media marketing has a positive effect on consumer buying behavior 

through mediation of interaction . 
Keywords:E-mail Marketing, SMS Marketing,Social Media Marketing, Consumer buying Behavior 
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